
สรปุ คาํถาม – คาํตอบ การสมัมนาของชมรมประกนัภยัอบุติัเหตแุละสขุภาพ 

เร่ือง “ ศาสตรแ์ละศิลป์ในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนการประกนัภยัอบุติัเหตุและสขุภาพ ” 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องSalon B ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอรด์ ถ.รชัดาภิเษก กรงุเทพฯ 

 

1. กรณีการพจิารณาค่าสนิไหมทดแทน ทุพพลภาพถาวรกบัสูญเสยีอวยัวะแตกต่างกนัอย่างไร เช่น กรณีแผน

ประกนัภยักาํหนดเสยีชวีติ 1,000,000 บาท สญูเสยีอวยัวะ 1,000,000 บาท ทุพพลภาพถาวร 2,000,000 บาท 

ผูเ้อาประกนัภยัมอีาชพีพนกังานบญัช ี(ถนดัขวา) ประสบอบุตัเิหตุสญูเสยีมอืขวา (มอืขวาขาด)  

- จะเรยีกรอ้งผลประโยชน์ในขอ้ใดได ้

- จะเรยีกรอ้งทพุพลภาพถาวรไดห้รอืไม่ (60% ของ 2,000,000 บาท เท่ากบั 1,200,000 บาท ถา้

สญูเสยีอวยัวะ 60% ของ 1,000,000 บาท เทา่กบั 600,000 บาท 

ตอบ  ทุพพลภาพถาวร หมายถงึบุคคลนัน้ไม่สามารถทาํงานใดๆไดอ้กีตลอดไป( ไม่ตายแต่มชีวีติอยู่เหมอืนท่อน

ไม)้ จงึไม่เขา้เงื่อนไขทุพพลภาพถาวร  แต่เขา้เงือ่นไขการสูญเสยีอวยัวะ โดยกรณีดงักล่าวขาดตัง้แต่ขอ้มอืจ่าย 

60% ของทนุประกนัภยั เทา่กบั 600,000 บาท 

2. ถา้ผูเ้อาประกนัภยัยนืยนัระบุผูร้บัประโยชน์เป็นเพือ่นหรอืลกูจา้ง (ไมใ่ชน่ายจา้ง) และเมือ่เกดิเหตุ ถา้ทายาทของ

ผูเ้อาประกนัภยัมารอ้งคดัคา้นทาํไดห้รอืไม ่และถา้บรษิทัประกนัภยัจ่ายคา่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูร้ะบุชื่อแลว้ จะทาํ

อยา่งไร 

ตอบ  ในทางกฎหมายหรอืพฤตนิยั สามารถทาํไดจ้ะยกใหใ้ครทาํไดห้มดและตอ้งดูเจตนาความตัง้ใจในการระบุจาก

ใบคาํขอ แต่ในเรือ่งของการประกนัภยัแลว้ ดว้ยหลกัการการพจิารณารบัประกนัภยั ไม่สามารถใหก้ระทาํไดเ้พราะ 

การประกนัภยัเป็นเรือ่งของความมัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิของบุคคลทีอ่ยูใ่นอปุการะหากผูเ้อาประกนัภยัตาย  คอื

พอ่หาเงนิเพือ่เลีย้งดคูรอบครวัใหไ้ดร้บัความสขุตามกาํลงั หากวนัใดพ่อถูกหมากดัตาย ลูก เมยี แม่และบา้นทีผ่่อน

อยูจ่ะทาํอย่างไร ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นทีม่าของการประกนัภยั ดงันัน้ผูร้บัประโยชน์จากการประกนัภยัตอ้งเป็นผูม้สี่วน

ไดส้ว่นเสยี อกีประการหนึ่งหากไมไ่ดเ้ป็นผูม้สีว่นไดส้่วนเสยี พ่อ แม่ ลูก กนั อาจเป็นเหตุใหเ้กดิการฆาตรกรรมได้

ดงัทีเ่ป็นขา่วกนัอยูต่ลอดมา 

3. การระบุผูร้บัประโยชน์ในกรมธรรมป์ระกนัภยัจะตอ้งมสี่วนไดส้่วนเสยีในกรมธรรมป์ระกนัภยั ในกรณีอยู่ดว้ยกนั

แต่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส และไมไ่ดม้บีุตรดว้ยกนั การชดใชค้า่สนิไหมหรอืการรบัประกนัภยัควรจะพสิจูน์อยา่งไร 

ตอบ  ตอ้งพสิจูน์จากทายาทและจากทางพฤตนิัย บุคคลแวดล้อมทีส่ามารถแสดงไดว้่าเป็นสามภีรรยากนั  และที่

สาํคญัใบคาํขอตอ้งระบุความสมัพนัธข์องผูร้บัประโยชน์ใหช้ดัเจน 



4. สินไหมทดแทนการประกนัภัยอุบัติเหตุ กรณีค่ารกัษาพยาบาล เมื่อบริษัทประกนัภัยจ่ายแล้ว สามารถรบั

ชว่งสทิธิไ์ปไล่เบีย้ผูล้ะเมดิไดห้รอืไม ่อยา่งไร (หรอืฟ้องรอ้งตามกฎหมายโดยสญัญาประกนัภยัไดห้รอืไม)่ 

ตอบ ไมไ่ด ้เพราะไมใ่ช ่Liability ซึง่ PA ไมม่เีงือ่นไขในการไล่เบีย้ประกนัภยัเหมอืน Liability 

5. ผูเ้อาประกนัภยัซื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัอุบตัเิหตุ เกดิเหตุขึน้มคี่ารกัษาพยาบาล 3,500 บาท แลว้ขอใหจ้่ายใน

นามคนอื่น เนื่องจากไม่สามารถนําเงนิไปเขา้บญัชไีด้ (ลม้ละลาย) จงึขอใหจ้่ายแก่ผูอ้ ื่น บรษิทัประกนัภยัสามารถ

จ่ายไดห้รอืไม ่

ตอบ กรณีลม้ละลาย ตอ้งจ่ายใหแ้กผู่พ้ทิกัษ์ทรพัย ์แต่ขัน้แรกบรษิทัไมค่วรจะยอมใหท้าํตัง้แต่แรก  เพราะเป็นบุคคล

ทีไ่มม่สีว่นไดส้ว่นเสยี 

6. การรกัษาพยาบาลที่เป็นทีน่ิยม เช่น ปวดเข่า ปวดหลงั ปวดเอว ทํา MRI จะพจิารณาว่าเป็นอุบตัเิหตุหรอื

เจบ็ปว่ยอยา่งไร 

ตอบ  1.  ดูจากรายงานแพทยว์่าเป็นอะไรมา ซึง่จะระบุประวตักิารเจบ็ป่วย ในอดตี หรอืโรคประจําตวั สามารถใช้

มาชว่ยในการพจิารณาไดว้่าการรกัษา ปวดเขา่ ปวดหลงันัน้เป็นจากโรคของผูเ้อาประกนัเองหรอืไม่ ถา้ในรายงาน

แพทยม์รีะบุโรคไว ้สามารถทาํหนงัสอืสอบถามแพทยท์ีร่กัษาไดว้่าเกดิจากสาเหตุใด 

2. ดคูวามเหมาะสมและความจาํเป็นทางการแพทยว์่าจําเป็นตอ้งทาํหรอืตอ้งอาศยัแพทยท์ีป่รกึษาของบรษิทั 

อย่างน้อยดูว่ามบีาดแผลฟกชํ้ามแีตกหกัรา้วหรอืไม่ ขอ้บ่งชี้อาการต่างๆประกอบด้วย ซึ่งกรณีดงักล่าวหากไม่มี

แพทยท์ีป่รกึษาจะทาํใหก้ารพจิารณาคอ่นขา้งยาก 

7.เยือ่บุตาจากฝุน่เขา้ตาหรอืน้ําลายสนุขัเขา้ตา เป็นไปไดห้รอืไม ่จะพจิารณาอยา่งไร 

ตอบ  เป็นไปได ้ถา้พจิารณาจากคาํนิยาม”อบุตัเิหตุ” กต็อ้งจ่ายเป็นอบุตัเิหตุ 

8. ขอทราบเวชภณัฑ ์2 ทัง้หมด 

ตอบ  อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ชน้อกตวัผูป้ว่ยเป็นหลกั เชน่ กายอปุกรณ์ เฝือกพยงุคอ ไมเ้ทา้ ไมค้ํา้ยนัรองเทา้คน

พกิาร เป็นตน้   บางบรษิทัมกีารอนุโลมจ่ายใหเ้พือ่ชวีติความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของผูเ้อาประกนัและอาจช่วยลดการเกดิ

อบุตัเิหตุขึน้อกี 

9. การจ่ายค่าสนิไหมทดแทนการประกนัภยัอุบตัเิหตุและสุขภาพเกีย่วกบัใบเสรจ็รบัเงนิ หากผูเ้อาประกนัภยันํา

สาํเนามาตัง้เบกิ แลว้บรษิทัประกนัภยัปฏเิสธ ผูเ้อาประกนัภยัไปยืน่ฟ้องต่อศาล ขอทราบแนวทางปฏบิตั ิ



ตอบ การประกนัวนิาศภยัเป็นเรือ่งของการชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิแต่ไมเ่กนิสทิธิ ์ดงันัน้หากจ่ายค่ารกัษา

ไป 1000 บาท ผูเ้อาประกนัตอ้งไดร้บัการชดเชยสงูสดุไมเ่กนิ1000.-(ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ ดงันัน้การเรยีกรอ้งตอ้ง

ใชต้วัจรงิเทา่นัน้ การแสดงสาํเนาตอ้งมขีอ้บ่งชีส้าเหตุ คอื  

1) เอกสารหาย ตอ้งแจง้ความและเอกสารตอ้งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งจากสถานพยาบาลนัน้ๆ 

2) เบิกส่วนต่างใช้สําเนาแต่ต้องมเีอกสารของบรษิทัแรก(ตวัจรงิ)ประกอบเรื่องเพื่อพจิารณาส่วนที่ขาด ที่

สาํคญัระวงัเบกิเตม็ไปแลว้ 2 บรษิทั แต่แจง้มบีรษิทัเดยีว 

หมายเหตทุัง้ 2 ข้อ ก่อนจ่ายควรเชค็ประกนัร่วม 

10. กรณีการขายประกนัผา่นทางโทรศพัท ์ใบคาํขอผูเ้อาประกนัภยัไมไ่ดล้งนาม สามารถใชส้ทิธิบ์อกลา้งไดห้รอืไม ่

ตอบ ได ้เพราะมกีาํหนดบอกชือ่ – รายละเอยีดอยูแ่ลว้ จงึสามารถบอกลา้งได ้

11. ผู้ปกครองลงลายมอืในใบคําขอเอาประกนัภยัแทนบุตร ซึ่งเป็นผูเ้อาประกนัภยั กรณีนี้หากมกีารตรวจสอบ

ภายหลงัพบว่าผู้เอาประกนัภยัปกปิดสุขภาพก่อนทําประกนัภยั บรษิทัประกนัภยัจะสามารถบอกล้างสญัญาได้

หรอืไม่ เนื่องจากผูเ้อาประกนัภยัไม่ได้ลงลายมอืด้วยตนเองในใบคําขอเอาประกนัภยั(ผูเ้อาประกนัภยัโต้แยง้ว่า

ไมไ่ดป้กปิด เนื่องจากไมไ่ดล้งลายมอืชือ่เอง) 

ตอบ ได ้เพราะ ใบคาํขอเอาประกนัภยัไมส่มบรูณ์ตัง้แต่เริม่แรกแลว้ 

12. กรณีมลีกูคา้เกดิอบุตัเิหตุตกเตยีง ทาํใหเ้สน้เลอืดในสมองแตก ส่งผลทาํใหเ้กดิเป็นบุคคลทุพพลภาพ โดยในใบ

คําขอเอาประกนัภยัทางผูเ้อาประกนัไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นความดนัโลหติสูง แต่มปีญัหาในเรื่องขอ OPD การ์ดที่

โรงพยาบาล ซึง่โรงพยาบาลรฐัจะไมใ่หใ้นเรือ่งของประวตักิารรกัษา แมท้างทายาทจะมกีารทาํหนังสอืไปขอกบัทาง

โรงพยาบาลแล้วก็ตาม จะมแีนวทางการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สามารถพิจารณาจ่ายค่าสนิไหมทดแทนได้อย่าง

ถกูตอ้ง 

ตอบ  เป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิแบบนี้   โดยสามารถใชเ้ป็นแนวทางปฏเิสธในเงือ่นไข สทิธิใ์นการพสิจูน์การตรวจสอบทาง

การแพทย ์

13. กรณีทีไ่ม่ไดก้รอกใบคาํขอเอาประกนั (PA สุขภาพ) และบรษิทักไ็ดอ้อกกรมธรรมป์ระกนัภยัให ้หากภายหลงั

เกดิกรณีการเรยีกรอ้งคา่สนิไหม บรษิทัตอ้งจ่ายหรอืไม ่

ตอบ ด้วยมาตรฐานและหลกัการสากลแล้วในการทาํประกนัภยัต้องจดัใหม้ใีบคําขอเอาประกนัภยั แต่หากบรษิทั

ยนิยอมที่จะไม่ใหม้ใีบคําขอ และภายหลงัหากเกดิการเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน บรษิทันัน้ต้องจ่ายค่าสนิไหม



ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพราะทราบตัง้แต่เริ่มแรกแล้วว่าไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้นี้ต้องดูเงื่อนไขสัญญา

ประกอบดว้ย 

14. ผูเ้อาประกนัภยัเป็นโรคความดนัโลหติสงู เป็นลมหมดสตอิยู่ในบา้น จะพสิจูน์ทราบไดอ้ย่างไรว่าเสยีชวีติจาก

โรคความดนัโลหติสงูหรอืเกดิจากเป็นลมหวัฟาดพืน้ 

ตอบ โรงพยาบาลจะทาํ CT Scan เพื่อเอก็ซเรยส์มอง ซึง่บรเิวณทีเ่ลอืดออกประมาณ 90 เปอรเ์ซนต์จะสามารถ

แยกได้ว่าเป็นบรเิวณทีเ่กดิจากความดนัโลหติสูงหรอืหวัฟาดพื้น ซึ่งหากไม่มเีอกสารทางการแพทย์ประกอบจะ

ปฏเิสธผูเ้อาประกนัภยัคอ่นขา้งยาก 

1) ใบรายงานผลการตรวจ CT Scan สมอง ในกรณีทีแ่พทยม์กีารสัง่ทาํการตรวจ CT Scan สมอง ผลของการ

ตรวจสามารถระบุไดว้่าบรเิวณทีเ่ลอืดออกนัน้มาจากสาเหตุของโรคความดนัโลหติสงู หรอืจากการไดร้บั

การกระทบเทอืน หวัฟาดฟ้ืน 

2) ใบรายงานการชนัสตูรพลกิศพ ในกรณีไม่มกีารทํา CT Scan ตอ้งขอใบชนัสตูรพลกิศพ เพื่อตรวจดูว่า

แพทย์ทีท่าํการชนัสตูรมกีารผ่ากระโหลกศรษีะชนัสตูรถงึสาเหตุการเสยีชวีติหรอืไม่ ซึ่งแพทยจ์ะสามารถ

ระบุถงึสาเหตุการเสยีชวีติไวถ้า้มกีารผา่กระโหลกศรษีะ แต่ถา้หากไม่มผีลของ 2 กรณีขา้งตน้ หรอืเอกสาร

ทางการแพทยร์ะบุสาเหตุการเสยีชวีติทีช่ดัเจน เราจะคอ่นขา้งจะปฏเิสธยาก  

15. กรณีการทาํประกนัภยัอบุตัเิหตุใหค้นต่างชาต ิจะสามารถรูไ้ดอ้ยา่งไรว่าใครคอืทายาทโดยชอบธรรม  

ตอบ ถา้ไมม่กีารระบุใหจ้่ายแกก่องมรดก ซึง่ถา้ระบุไวก้จ็ะถอืว่าบุคคลนัน้เป็นทายาทโดยชอบธรรม กองมรดกเรยีง

ตามลาํดบั ดงันี้ บุตร สามภีรรยาทีจ่ดทะเบยีน พอ่แม ่

16. กรณีเกดิน้ําท่วมปี 54 แล้วไม่สามารถส่งหนังสอืบอกล้างสญัญาให้ผูร้บัประโยชน์ได้ กรณีนี้ ณ เวลาต่อมา

สญัญาจะหยดุลงหรอืไม ่ 

ตอบ กรณีนี้เป็นเหตุสดุวสิยั ระยะเวลาทีก่าํหนดไวจ้ะขยายออกไป แต่ตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดถ้งึเหตุสดุวสิยันัน้ 

 


